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PRAWDZIWIE  ZMARTW YCHWSTAŁ

dokończenie na str. 5

Dlaczego szukacie żyjącego wśród 
umarłych? Nie ma Go tutaj; zmar-
twychwstał.

                                      (Łk 24, 5-6)

W niedzielny poranek Zmar-
twychwstania razem z całym Ko-
ściołem powtarzamy te słowa 
ze szczególnym wzruszeniem. Po-
wtarzamy je z tą samą wiarą, z jaką 
właśnie w tym dniu były wypo-
wiedziane po raz pierwszy. Wypo-
wiadamy je z tą samą pewnością, 
jaką w to zdanie wkładali naoczni 
świadkowie zdarzenia. Nasza wiara 
powstaje z ich świadectwa, z tego 
co widzieli, co słyszeli, z ich bez-
pośredniego spotkania z Jezusem, 
z dotknięcia Jego rąk, nóg, z patrze-
nia na przebity bok. Szymon Piotr 

i Jan choć zobaczyli pusty grób, 
tak jak przekazały to niewiasty, 
pozostali wciąż pełni wątpliwości. 
A może trudno było im wówczas 
przypomnieć sobie słowa Mistrza: 
Jam zwyciężył świat. Ostatnie wy-
darzenia były rzeczywiście strasz-
ne: pojmanie, krzywdzący wyrok 
krzyża, śmierć w asyście złoczyń-
ców. Czy stojąc przy pustym grobie 
nie brzmiały w ich uszach słowa: 
Ja jestem zmartwychwstaniem 
i życiem. A może nie usłyszeli z ust 
Jezusa licznych zapowiedzi dzieła, 
które miał dokonać? To nie możli-
we, przecież wyraźnie zapowiadał 
swoją śmierć krzyżową w Jerozoli-
mie, dodając zawsze: Syn Człowie-
czy (...) trzeciego dnia zmartwych-
wstanie.  

Pogodnych Świąt Wielkanocnych -
niech staną się one dla nas wszystkich czasem 
pojednania, życzliwości i radości
- tego życzy wszystkim mieszkańcom gminy 
w imieniu radnych 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Joachim Kosz

Niechaj Święta Wielkanocne będą 
dniami nadziei, optymizmu 

i pomyślności w naszych rodzinach 
Ich spełnienia życzy mieszkańcom 

miasta i gminy
Burmistrz

Arnold Hindera

 Chrystus przychodząc do czło-
wieka przyniósł ze sobą dar od-
kupienia. Golgota i grób wykuty 
w skale nie były kresem ani celem 
Bożego planu miłości. Jezus gło-
sząc Ewangelię wyraźnie mówił 
o drodze przez mękę, o drodze któ-
ra prowadzi przez krzyż. Wezwanie 
do kroczenia za Chrystusem zakła-
da podjęcie krzyża i nieustanne 
ogłaszanie całemu światu prawdy 
o dziele naszego zbawienia: Głosi-
my śmierć Twoją Panie Jezu, wy-
znajemy Twoje zmartwychwsta-
nie i oczekujemy Twego przyjścia 
w chwale. W ciągu całego roku 
Kościół głosi tę prawdę. Misteria 
Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza 
Wielki Czwartek, Piątek i Sobota 
to liturgiczne głoszenie śmierci, 
które kończy się złożeniem do gro-
bu. Po trzech dniach Wspólnota 
Kościoła powraca jednak do gro-
bu, aby zobaczyć już nie umęczo-
ne ciało Pana, a jedynie zwinięte 
chusty.

W święta zmartwychwstania każ-
demu człowiekowi potrzeba wiary, 
przede wszystkim w moc Jezusa 
i Jego zwycięstwo nad grzechem 
i śmiercią. Po ciemnościach Wielkie-
go Piątku nadchodzi blask Niedzieli. 
W tym właśnie blasku można jedy-
nie odczytywać nasze życie w wie-
rze. Czytając orędzie Ewangelii tak 
często przypominamy owych dwóch 
uczniów zmierzających do Emaus, 
którzy mówiąc o wydarzeniach, 
nie rozpoznają w nich wypełnie-
nia proroctw mesjańskich. Kroczą 
z Jezusem, patrzą na Niego, ale oczy 
ich niejako pozostają na uwięzi. 
Czyżby piętno śmierci na krzyżu 
było mocniejsze niż słowa Mistrza? 
Chyba tak, skoro dopiero gest łama-
nia chleba otwiera ich na obecność 
Jezusa. Czy serce nie pałało w nas, 
kiedy rozmawiał z nami w drodze 
i Pisma nam wyjaśniał?- to pytanie 
pozostanie na wieki wyryte w ser-
cach kolejnych  pokoleń wyznawców 
zmartwychwstałego Pana. 
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SZKOLNY FESTIWAL 
NAUKI

W dwunastu kołach Towarzy-
stwa Społeczno - Kulturalnego 
Niemców działających na terenie 
gminy Biała odbyły się zebrania 
sprawozdawcze. Jako ostatnie od-
było się zebranie miejsko - gmin-
ne DFK 10 marca br. w Solcu. 
Delegaci wysłuchali sprawozdań 
Zarządu, kasjera i komisji rewi-
zyjnej. Na zebraniach w kołach 
wytypowano kandydatów do po-
szczególnych ogniw samorządo-
wych Mniejszości - do gminy, po-
wiatu i województwa. Na konwen-
cji gminnej, która odbędzie się 
jeszcze w marcu br. podjęte zo-
staną propozycje imienne człon-
ków Towarzystwa koandydatów 
do poszczególnych ogniw samo-
rządowych. Na zebraniu miejsko 
- gminnym Franciszek Stankala 
zaproponował, aby przygotowane 
zostało sprawozdanie dotyczące 
nauki języka niemieckiego w szko-
łach wraz z podaniem problemów 
pedagogicznych jakie wiążą się 
z nauką tego języka. Krzysztof 
Glombitza zgłosił wniosek aby 
do sanatoriów kierować po dwie 
osoby z każdego koła. Wniosek 
nie został przyjęty.

Janusz Siano - radny do rady 
powiatu zaproponował aby raz 
w roku organizować spotkania 

MNIEJSZOŚCIOWE 
ZEBRANIA

z radnymi do rady gminy, powia-
tu i województwa oraz zapozna-
wać się z problemami i wnioska-
mi zgłaszanymi przez sołtysów 
i mieszkańców. Robert Roden 
zgłosił projekt uświetniania róż-
nych mniejszościowych spotkań 
i imprez występami zespołów 
artystycznych współpracujących 
z ogniwami terenowymi Towa-
rzystwa. 

- Elżbieta Graba - przewodni-
cząca Zarządu Miejsko - Gminne-
go DFK - stwierdziła, że winniśmy 
rozważyć propozycję zorganizowa-
nia festynu z okazji dwudziestolecia 
Towarzystwa. 

W minionym roku 76 seniorów 
i 76 młodych członków z terenu 
bialskiej gminy wzięło udział w wy-
cieczce do Wrocławia. 18 dzieci 
których rodzice są członkami or-
ganizacji przebywało na koloniach 
w Polanicy i w Głuchołazach. 
Ośmiu członków skorzystało z po-
bytu w sanatoriach. 

Przewodnicząca E.Graba pod-
kreśliła, że bardzo dobrze układa 
się współpraca kół DFK z innymi 
organizacjami działającymi na te-
renie gminy, w tym z Odnową Wsi, 
kołami gospodyń wiejskich i rada-
mi sołeckimi.

(n)

W 2009 r. wydatki gminy Biała 
wyniosły 27.541.108 zł. Na inwe-
stycje wydatkowano 3.070.943 zł, 
co stanowi 11,7 % wydatków.  Do-
chody gminy wyniosły w tym okre-
sie 27.055.948 zł, w tym dochody 
własne 9.046.627 zł. co stanowiło 
33,4 % łącznych dochodów

Lata 2007 - 2009 były dla gmi-
ny udane w zakresie pozyskiwania 
na inwestycje lokalne środków z Unii 
Europejskiej. W 2007 r. włącznie 
pozyskano na inwestycje gmin-
ne 859.365 zł, w tym ze środków 
unijnych 447.200 zł, a z krajowych 
412.165 zł. 

W 2008 r. łącznie na te cele po-
zyskano 959.307 zł., w tym z UE 
713.281 zł., a ze środków krajo-
wych - 246.026 zł.  W minionym 

Finanse gminne i środki unijne
roku pozyskane środki fi nansowe 
wyniosły:

- z UE - 3.663.903 zł, a z krajo-
wych - 979.102 zł. 

Oznacza to, że w latach 2007 - 
2009 gmina pozyskała z zewnątrz 
środki w kwocie 6.461.677 zł, 
w tym z UE - 4.824.384 zł, a z kra-
jowych - 1.637.293 zł. 

W ostatnich trzech latach bial-
ska gmina złożyła 51 wniosków 
i projektów  o dofi nansowanie 
ze środków UE i krajowych, z tego 
do funduszy unijnych 18 pro-
jektów, z których 13 oceniono 
pozytywnie, a 3 są ropatrywane. 
Na rzecz pozyskania środków 
krajowych skierowano 33 projek-
ty z których 32 zakwalifi kowano 
do realizacji.  

19 lutego w Zespole Szkół w Białej odbył się Festiwal Nauki. W czasie 
trwania festiwalu zaprezentowano dotychczasową działalność szkolnych 
sekcji: matematyczno - naukowo - technicznej, przedsiębiorczości i in-
formatycznej. Interesujący wykład wygłosił pracownik katedry Mikrobio-
logii, wydziału biologii i ochrony środowiska Uniwersytetu Opolskiego 
mgr Sławomir Sułowicz dotyczący zmodyfi kowanej żywności. Uczestnicy 
festiwalu mogli również obejrzeć prezentację stanowisk przygotowaną 
przez wymienione szkolne sekcje. Dla nich też przygotowano poczęstu-
nek. W czasie trwania festiwalu nie zabrakło również sprzedaży słodkości 
z których dochód przeznaczony był dla chorego Kamilka.

To tytuł koncertu jaki miał miej-
sce 7 marca br. w sali widowiskowej 
Urzędu Miejskiego w Białej zorga-
nizowanego z okazji Dnia Kobiet. 
Na scenie wystąpili artyści scen 
operetkowych i operowych: Ane-
ta Augustyniak - sopran, Tomasz 
Hull - baryton, Ekaterina Oun-
terberguer - akompaniament. Za-

prezentowano wiele popularnych 
arii. Niepowtarzalna atmosfera, 
nastrój i profesjonalizm wykonaw-
ców sprawiły, że publiczność była 
bardzo zadowolona. Mamy na-
dzieję, że podobne koncerty jesz-
cze nie raz zostaną zaprezentowa-
ne bialskiej publiczności.

E.M.

Gdzie mieszka miłość...

Klub abstynenta w Białej ma już 
piętnaście lat. Z tej okazji 5 marca 
2010 r. odbyło się wspólne spo-
tkanie wspólnoty AA i Al-Anon 
w siedzibie klubu. Przyjechali na 
spotkanie do Białej ludzie, którzy 
byli pionierami (ok.30 osób) . To 
oni tworzyli grupy samopomocy. 

Bardzo często oni i ich rodziny 
potrzebowały pomocy, aby poko-
nać nałóg. Z upływem lat nauczyli 
się tę pomoc przyjmować i podzie-
lić z innymi doświadczeniem. O 
tych problemach mówili członko-
wie grup z Kędzierzyna - Koźla, 
Krapkowic, Głubczyc, Tarnowa 
Opolskiego, Prudnika i Białej.

Z wielką radością mogliśmy ob-
chodzić szesnastą rocznicę trzeź-
wości jednego z członków naszej 
wspólnoty AA. Bez naszego i ro-
dziny wsparcia byłoby to niemoż-
liwe. Na spotkanie przybyli też 
sympatycy anonimowych alkoho-
lików między innymi radny Leon 
Peszel. Zaczął się szesnasty rok 
pracy na rzecz ludzi z problemem 
alkoholowym.

Zapraszamy do punktu konsul-
tacyjnego w każdy piątek w go-
dzinach 15,30 - 19,00. Również w 
każdy piątek o godz.17,00 odby-
wają się spotkania grupy Al.-Anon 
(dla współuzależnionych).

KLUB 
ABST Y NENTA
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Najbardziej popularne imiona 
dzieci urodzonych w 2009 roku 
zamieszkałych na terenie bialskiej 
gminy:

chłopcy:
Jakub – 6 chłopców 
Piotr – 5 chłopców
po 3 chłopców - Filip, Kacper, 

Szymon, Aleksander, Jan, Michał, 
po 2 chłopców – Mateusz, Łu-

kasz, Adam, Wojciech, Kamil, Pa-
tryk, Mikołaj oraz mamy też po 
jednym chłopcu  o imionach:

Dominik, Pascal, Paweł, Mak-
symilian, Andreas,  Leonard, Fa-
bian, Oskar, Marek, Natan, Mar-
cel, Marsel, Henryk, Thomas, 
Krystian, Ignacy, Miłosz, Brajan, 
David, Kewin;

dziewczynki:
Julia – 6 dziewczynek
po 3 dziewczynki – Emilia, Oli-

wia po 2 dziewczynki – Agnieszka, 
Anna, Patrycja, Zuzanna, Karolina, 
Maja, Milena, Sara oraz po jednej 
dziewczynce o imionach:

Klaudia, Magdalena, Viktoria, 
Lena, Wanessa, Laura, Aniela, 
Manuela, Justyna, Aurelia, Fran-
ciska, Amelia, Nikola, Katarzyna, 
Aleksandra, Paulina

NAJBARDZIEJ 
POPULARNE 

IMIONA

BI ALSK A
AKADEMIA

WIEDZY

Anna Myszyńska

WIELKI  PIĄTEK

Nie proście Ponbóczka o łatwe 
życie, proście żebyście byli mocni 
nosić swój krzyż- tak mawiali starzy 
ludzie, abo też, iż kożdy moł swój 
krzyżyk. Były tyż piyrwyj roztomaj-
te bojki i rozprołwki ło krzyżu, któ-
ry łojcowie swoim dzieciom bołjali, 
żeby ich bez to nauczyć jak nosić 
swój krzyż jak baną wielcy i Pon 
Boczek go na nich nałoży. Powiał 
wom taką bojka – ale prawdziwą.

Szoł rołz drogą człowiek i niesł 
na ramieniu krzyż. Bardzo biadoł 
i stałkał, iż je taki wielkij i ciałżkij, 
że już go dalij nie uniesie. A jak mu 
już było nołciałżyj, że już se aż roz-
beczoł stanął na jego drodze anioł 
i pytoł go se: co tyj tak beczysz 
człowieku? A łon zacznoł narzykać 
na swój krzyż, że już dalij nie umie, 
iże go wiałże zarołz przigniecie. 
Anioł mu wtedy padoł – to pój 
ze mną. Zakludze cie tał, kaj stoi 
wiela krzyżów, to se wybieresz in-
szy, lekszy, bo bez krzyża życia 
nie przendziesz. I richtich zaklu-
dził go na to miejsce i padoł – to se 
wybierz taki krzyż, który ci banie 
pasowoł. Człowiek postawił swój 
krzyż i zacznoł przymierzać insze. 
Ale jeden był mu za twardy, inszy 
za długi, za ciałżki, jeszcze inszy 

go feste na ramionach gniótł. I tak 
łodstawił jeden po drugij, aż trefi ł 
potyj na jedyn, co tak mu akuratnie 
pasowoł. Zacznoł wołać do anioła 
– ten, ten mi genał pasuje. Ten se 
weznał. Anioł przyszoł bliżyj i pa-
doł: widzisz to jest ten som krziż 
coś go sał przed minutą postawił. 

Tak iż jak słyszycie przy tyj wielki 
piątku dzisiej nie możemy se sami 
wybrać krziża, z któryj musimy iść 
bez życie.

Marzec to jest iberchaupt 
smutny miesiąc, a już ten rok 
2005 szczególnie, bo wszystkie 
krzyże co wtedy spadły na ludzi 
po froncie w 1945 roku, mają teraz 
60 lołt i na tał rocznicał wszyst-
kie cajtungi piszą i w radiu rządzą 
spominają ludzie ło tyj, co przeży-
li. Tych ludzi było miliony, wygna-
nych ze swoich domów, skazanych 
na tułaczkał z tyj co jyno na plecach 
umieli udźwignąć. Czy to na za-
chód, czy na wschód. W jednyj caj-
tungu czyjtałach taką historia, iż 
jak Rusi przeszli bez Lubrza kole 
Prudnika 17 marca, to wszyscy 
mieszkańcy musieli ze wsi raus 
i przesuwali sie w strona Odry, 
ale dotarli jyno aż do Strzeleczek. 
Tał aż do mołja jednoł kobieta 

z dziećmi ktoś przygarnoł i jak sie 
skończyła wojna mogli iść nazołd 
do Lubrzy. Ale kożdyj wom to po-
wie iż jak se rołz musi opuścić swój 
dom, choćby jyno na połrał dni, 
to już tał wiela nie zastanie jak se 
przijdzie nazołd. Tak też było w tej 
Lubrzy. Wielkie chlewy były pro-
zne – wszystko wyrabowany, ani 
pies nie łostał, jyno siłał marasu 
wszałdzie. Jak ci ludzie zrobili jako 
taki porządek, kobieta postanowi-
ła iść do tych Strzeleczek po jakiś 
inwentarz, bo ci ludzie obiecali 
jej, iż jak banie potrzebować coś 
to niech przyjdzie. Wezła mały wó-
zek, taki handwagen i 9-letniego 
synka, bo jak teraz w tyj gazecie 
tyn jej synek pisze, iż ein kind bot 
damalz einer Frau einem gwissen 
Schutz. Tzn. dziecko wtedy do-
łwało kobiecie ochrona. Tak szli 
polnymi drogoma, ominali Białą 
i głodni umanczoni dotarli do tych 
ludzi w Strzeleczkach. Trochał se 
bołli czy te łobiecanki nie baną 
jyno cacanki i głupiemu radość, 
ale ni. Dostali łod tych ludzi dwie 
kury i kokota. Zbiyli im tał jeszcze 
taką małą kastla na te kury, dali 
fl aszał z wodą loł nich, bo było bar-
dzo gorko. Dostali jeszcze połrał 
krajców chleba i szli zajś nazołd 
na drugi dzień. Całą drogał ło siał 
nie dbali jyno ło te kury coby w tyj 
hicu nie zdechły, bo boł to taki 
wielki podarunek loł tyj kobiety

A teraz życzał wom jeszcze rado-
snych Swiąt Wielkanocnych i że-
byście tak całą parą mogli zaśpie-
wać, Alleluja - żyw już jest śmierci 
zwyciężyciel.

KAPLICA ŚW. ROCHA W POGÓRZU
Pierwsze wzmianki o osadzie 

w Pogórzu pochodzą z 1384 r. Wieś 
posiada kilka zabytkowych budowli. 
Jedną z nich jest kaplica św. Rocha 
zbudowana na skrzyżowaniu dróg 
w centrum wsi. O tej budowli oprócz 
faktów historycznych krążą legendy 
w formie przekazów ustnych prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie. 
Jeden z tych przekazów pochodzi 
od nieżyjącej już Franciszki Dzia-
dek, co potwierdza jej siostrzenica 
Barbara Makiola. Relacje obu ko-
biet znane są Jadwidze Kapustowej 
z Pogórza, mieszkającej obecnie 
w Niemczech. 

Podaje ona, że we wsi gdzie krzy-
żują się drogi w 1618 r. zbudowano 
dzwonnicę w kształcie wieży która 
zachowała się do naszych czasów. 
Jest ona czworoboczna, dwukondy-
gnacyjna, zwieńczona ośmiobocz-
nym hełmem strzelistym pokrytym 
blachą. Na szczycie hełmu znajduje 
się metalowy krzyż. Na drugiej kon-
dygnacji wieży zawieszono dzwon. 
Wieża zbudowana jest na funda-
mencie z cegły w stylu neogotyckim 
i otynkowana.

Z wieści przekazanej przez Ja-
dwigę Kapustową dowiedzieć się 
można, że w połowie XIX wieku 
w bliżej nieznanych okolicznościach 

zamordowano księdza i pochowa-
no go w Pogórzu obok dzwonnicy. 
Miejscowi drwale przechodzący 
tamtędy widzieli o zmroku obok 
niej nieżyjącego kapłana, a niektó-
rzy zauważyli, że na jego grobie ru-
sza się ziemia.

Te wydarzenia spowodowały, 
że na mogile kapłana w 1861 r. zbu-
dowano kaplicę i połączono ją z ist-
niejącą już wieżą - dzwonnicą. Le-
genda głosi, że grób kapłana znaj-
duje się dokładnie pod ołtarzem 
kaplicy, a gdy ją zbudowano dziwne 
zdarzenia ustały.

Kaplica zbudowana jest z cegły, 
otynkowana, ma dwuspadowy dach 
kryty dachówką. Wnętrze obiektu 
sakralnego ma około 29 m kw., sufi t 
płaski, ozdobiony rzeźbą gołębicy - 
symbolem Ducha Świętego. W ka-
plicy nad ołtarzem znajduje się Kru-
cyfi ks, obok niego na tylnej ścianie 
wiszą obrazy św. Józefa z Dzieciąt-
kiem Jezus i Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy. W kaplicy są fi gury 
Chrystusa, Matki Boskiej, św. Jana 
Nepomucena, a gdy Pogórze nawie-
dziła zaraza w 1862 r. umieszczono 
jeszcze w tym sakralnym obiekcie 
fi gurę św. Rocha, patrona chro-
niącego ludzi i zwierzęta domowe 
przed chorobami.

Pogórzanie swoją kaplicę odnowi-
li prawdopodobnie w 1888 r. Data 
ta była widoczna na tynku kaplicy. 
W 1961 r. obiekt sakralny poddano 
renowacji. Pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych XX w. hełm wieży ka-
plicznej pokryto blachą miedzianą, 
którą ofi arował łącznicki proboszcz 
ks. Manfred Słaboń, budowniczy 
kościołów w Mosznej i Pogórzu. 
Kapitalny remont kaplicy Pogó-
rzanie zaplanowali na lata 2008 - 
2010. Zebrali na ten cel pieniądze 
od mieszkańców oraz otrzymali 
fi nansowe wsparcie z Fundacji 
Wspomagania Wsi z Warszawy.

Na dachu zmieniono dachówkę 
i otynkowano zewnętrzne ściany 
obiektu. Najprawdopodobniej w tym 
roku remont prowadzony będzie we-
wnątrz kaplicy. Planuje się wymia-
nę instalacji elektrycznej, ułożenie 
nowej posadzki, tynku na ścianach 
i ich pomalowanie oraz odnowienie 
fi gur i ławek. W remont kaplicy za-
angażowali się członkowie miejsco-
wego Koła Odnowy Wsi oraz DFK. 

Przez długi czas kaplicą opieko-
wała się Franciszka Dziadek, na-
stępnie Jadwiga Kapusta, a obecnie 
Adela Uliczka. I za to należą im się 
słowa uznania i podziękowania.

Kazimierz Kasicz

26 lutego br. w sali Gminnego 
Centrum Kultury w Białej odby-
ła się kolejna Bialska Akademia 
Wiedzy i Umiejętności. Wykład na 
temat „Kobiet w życiu Chopina” 
wygłosiła Barbara Grzegorczyk 
z Głogówka. „O najgłupszym grze-
chu” mówił o. Marek Maria Sen-
dor, a o „Joannitach w Solcu - o ich 
historii i czasach współczesnych” 
- Józef Műller. W programie arty-
stycznym wystąpili: Agata Bajorek 
(pianino) i Stanisław Michałowski 
(gitara klasyczna).

ZŁOTE GODY
obchodzili:

Małgorzata i Herbert 
Glombitza 

zam. Biała, ślub: 09.03.1960 r.

Maria i Jerzy Janoszek 
zam. Biała, ślub: 20.03.1960 r.

Wszystkim Jubilatom 
najserdeczniejsze życzenia 
długich lat życia i zdrowia 
składa Burmistrz Białej
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Rozmowa z Natalią Piecha-
czek przewodniczącą Samo-
rządu Uczniowskiego w Ze-
spole Szkół w Białej

- Od kiedy jesteś przewod-
niczącą uczniowskiego samo-
rządu?

- Wybrana zostałam w ubiegłym 
roku szkolnym jako uczennica 
klasy pierwszej bialskiego liceum. 
Pełnię więc tę funkcję drugi rok. 

- Czy ucieszyłaś się gdy do-
wiedziałaś się o wyborze?

- Tak, bo było kilku kandydatów, 
a mnie powierzono funkcję repre-
zentowania uczniów szkoły. Poza 
tym chciałam - choć może nie za-
brzmi to skromnie - zostać prze-
wodniczącą aby zrealizować swoje 
pomysły i zrobić coś dobrego dla 
szkolnej społeczności.

- Czy  łatwo jest być przewod-
niczącą szkolnego samorządu?

- Nie jest łatwo, ale cieszy mnie 
to, że zawsze mogę liczyć na ko-
leżanki i kolegów, spotykamy się 
w trzynastoosobowym gronie 
uczniów wchodzących w skład 
samorządu. Ważne, że zawsze 

mogę liczyć na pomoc i skorzystać 
z ich pomysłów.

- Czym zajmuje się więc szkol-
ny samorząd uczniowski?

- Co roku organizujemy zbiórki 
pieniędzy, zabawek, odzieży i ar-
tykułów spożywczych dla Domu 
Samotnej Matki w Zopowej, pro-
wadzimy sprzedaż kalendarzyków 
z których dochód przekazujemy 
na rzecz niewidomych i niepełno-
sprawnych. 

- Inne formy działań - jakie 
one są?

- Prowadzimy współzawodnic-
two klas, gdzie punkty w rywaliza-
cji uzyskuje się za przygotowywa-
nie apeli, prowadzenie kawiarenki 
szkolnej. Prowadzimy również 
loterie fantowe. Organizujemy 
rokrocznie Mikołajki, Andrzejki, 
Dzień Kobiet i inne imprezy.

- A jakie formy zajęć prowa-
dzone są obecnie?

- Nasz samorząd z klubem euro-
pejskim organizuje rozgrywki w sza-
chy, warcaby, Chińczyka, konkurs 
kroszonkarski. Nasi uczniowie wy-
konują stroiki świąteczne - Bożona-
rodzeniowe i Wielkanocne. Prowa-
dzimy akcję „Góra grosza” z których 
pozyskane pieniądze przekazujemy 
na rzecz dzieci chorych. 

- Czyli warto być przewod-
niczącą samorządu uczniow-
skiego?

- Warto, bo cieszy mnie to, 
że mogę wspólnie z innymi ucznia-
mi coś dobrego robić na rzecz szko-
ły. A poza tym dla mnie jest to mo-
tywacją do osiągania dobrych wy-
ników w nauce, bo na przewodni-
czącą samorządu i dobry przykład 
z jej strony patrzą inni uczniowie.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: R.Nowak

PRZEWODNICZĄCĄ  BYĆ

Jak dowiedzieliśmy się, w nowym 
roku szkolnym 2010/2011 nie bę-
dzie naboru do klas pierwszych tech-
nikum w Białej. Aktualnie młodzież 
uczy się na dwóch kierunkach 
w zawodach - technika informa-
tyka i technika ochrony środowi-
ska. Taka decyzja wynika z ustaleń 
podjętych na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu w styczniu br. dotyczą-
cych oferty kształcenia w zakresie 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
w powiecie prudnickim. 15 lutego 
br. Romana Wołczyk - dyrektor 
Zespołu Szkół w Białej została po-
informowana, że Zarząd Powiatu 
nie wyraził zgody na nabór do klas 
pierwszych technikum w Białej 
na kolejny rok szkolny. Nauczy-
ciele z bialskiego Zespołu Szkół 
nie kryją rozgoryczenia. Szkoła 
posiada odpowiednią bazę dydak-
tyczną, kadrę która systematycznie 
podnosiła kwalifi kacje zawodowe, 

urządzono nową pracownię infor-
matyczną i laboratorium szkolne. 
To ostatnie dla potrzeb kształcenia 
techników w zakresie ochrony śro-
dowiska. 

Wydaje się decyzja Zarządu Po-
wiatu ma związek ze zmniejsza-
niem się liczby gimnazjalistów 
w powiecie prudnickim i wolny-
mi miejscami w ponadgimnazjal-
nych szkołach na terenie powiatu. 
Inny aspekt tej sprawy stanowi 
fakt, że młodzież aby kształcić się 
w technikach będą zmuszeni do-
jeżdżać do szkół. Na terenie bial-
skiej gminy jest pięć klas trzecich 
w gimnazjach w Białej i Łączniku. 
To dużo. Poza tym do bialskiego 
technikum zgłaszają się chętni 
z terenu gmin ościennych - Strze-
leczek i Korfantowa, którzy raczej 
zdecydują się na dojazdy do szkół 
średnich w Krapkowicach i Nysie.

(n)

NIE BĘDZIE KLAS PIERWSZYCH 
W TECHNIKUM

- Takie pytanie zadaliśmy tego-
rocznym bialskim maturzystom 
- uczniom klas trzecich miejsco-
wego Liceum.

Weronika Piontek:
- Jeszcze nie zdecydowałam się 

na wybór uczelni. Chciałabym 
studiować albo w Akademii Me-
dycznej  - medycynę lub chemię 
na Uniwersytecie Opolskim lub 
Wrocławskim. Swoją przyszłość 
wiążę raczej z kierunkiem studiów 
o profi lu chemicznym. 

Jagoda Majewska: 
Wybiorę psychologię lub dzien-

nikarstwo na Uniwersytecie Opol-
skim lub Wrocławskim. Myślę, 
że po ukończeniu jednego z tych 
kierunków znajdę satysfakcjonu-
jącą mnie pracę.

Mateusz Rudolf:
- Wybiorę albo wychowanie fi -

zyczne na uczelni Opolskiej lub 
zawód technika masażysty. Lubię 
sport i dlatego chciałbym wybrać 
kierunek studiów zgodny z zainte-
resowaniami.

Barbara Neugebauer:
Raczej zdecyduję się na studia 

w zakresie kosmetologii w Wyższej 
Szkole Zawodowej w Nysie. Intere-
suje mnie kosmetologia, makijaż 
i stylizacja. To praca satysfakcjo-
nująca, a poza tym pomaga innym 
w zachowaniu urody.

Anna Szymczyna:
 Interesuje mnie pedagogika. 

Chciałabym ją studiować na Uni-
wersytecie Opolskim.

Nikola Krupa:
- Zamierzam studiować języki 

obce na jednej z opolskich uczelni.

Edyta 
Morawiec:
- Być może 

wybiorę peda-
gogikę, psychologię, resocjalizację 
lub ratownictwo medyczne. 

Łukasz Byra: 
- Moje zainteresowania doty-

czą logistyki, grafi ki komputero-
wej. Chciałbym kontynuować na-
ukę zgodną z zainteresowaniami 
w szkole policealnej.

Dagmara Scholz:
- Być może wybiorę zarządzanie, 

fi zjoterapię lub zawód technika 
masażysty.

Bartosz Pache:
- Chciałbym uczyć się na kierun-

kach zaocznych, najpierw w zawo-
dzie technika budowanego, a do-
celowo na studiach inżynieryjnych 
- budowlanych.

Jacek Cielecki:
- Być może podejmę naukę 

na uniwersytecie na kierunku 
dziennikarskim, ale nie wyklu-
czam studiów w szkole ofi cerskiej.

Marcin Tomala:
Chciałbym studiować na poli-

technice lub uczyć się w szkole 
policealnej. Interesują mnie kie-
runki: matematyka, informatyka 
i logistyka.

Ewelina Józef:
- Zamierzam uczyć się w police-

alnej szkole kosmetycznej. 

Piotr Krawczyk:
- Interesują mnie języki obce, 

chciałbym wybrać amerykani-
stykę. Nie zdecydowałem jeszcze 
na jakiej uczelni. 

       CO DALEJ 
MATURZYSTO?

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

KULTUR ALN YCH
27 marca godz. 18:00 w Gminnym Centrum Kultury - wernisaż rysun-

ku satyrycznego „Karpik 2009”
12- 14 kwietnia – plener malarski z udziałem uczniów Liceum Plastycz-

nego w Opolu
15 i 16 kwietnia w Sali Urzędu Miejskiego w Białej grupa teatralna dzia-

łająca przy Gminnym Centrum Kultury zaprezentuje młodzieży szkolnej 
z terenu gminy Biała spektakl pt. „Królewny – czyli opowieść o punktach 
widzenia”

19 kwietnia godz. 18:30 – w kościele parafi alnym w Solcu wystąpi chór 
kameralny Cantores Opolienses „Legenda” z Opola

22 kwietnia godz. 18:00 Gminne Centrum Kultury zaprasza na Bialską 
Akademię Wiedzy i Umiejętności 

23 kwietnia godz. 18:00 – w kościele parafi alnym w Ligocie Bialskiej 
wystąpi chór Capricolium z Głuchołaz 

1- 2 maja Gminne Centrum Kultury oraz sołectwo Śmicz zapraszają na 
Muzyczną Majówkę w Śmiczu – boisko sportowe – zaczynamy 1 maja o 
godz. 20:00 zabawą taneczną, następnego dnia wystąpią wszystkie ama-
torskie zespoły działające na terenie gminy, a na zakończenie Andrea 
oraz Śląskie Trio Piotra Szefera

3 maja godz. 18:30 w sali Urzędu Miejskiego w Białej koncert z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja
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Budowanie wiary, jej ożywianie 
i umacnianie powinno mieć miejsce 
właśnie w Święta Paschalne. Są one 
najbardziej odpowiednie do tego ro-
dzaju działań, ze względu na swoje 
bogactwo treści, symboli i znaków 
które przynoszą człowiekowi, a które 
wyraźnie wskazują na bogactwo da-
rów które otrzymujemy od Boga.  

Potrzeba jednak podjąć wysiłek, 
aby te święta nie zostały opatrzo-
ne znanym i często powtarzanym 
powiedzeniem: święta, święta 
i po świętach. Święto w chrześci-
jaństwie ma swoje konkretne od-
niesienie. Jest pewne wydarzenie 
zbawcze, z powodu którego zwykły 
dzień nabiera nowego wymiaru. 
W chrześcijaństwie ten wymiar 
w całej pełni realizuje się w liturgii. 
To jest właśnie nowość, jaką wpro-
wadza chrześcijaństwo. Wydarzenie 
przestaje już być jedynie pamiątką. 
Dzięki sprawowanej liturgii czło-
wiek uczestniczy w aktualnie dzie-
jącym się wydarzeniu. Bóg dokonał 
dzieła w historii. Owocem nasze-
go uczestnictwa w liturgii święta, 
nie jest już jedynie wiedza histo-
ryczna, czy też poczucie wspólnoty 
ludzi odkupionych, to możliwość 
dotarcia do daru łaski, tak samo 
obecnego w tamtym wydarzeniu, 
jak i w obecnie sprawowanej li-
turgii. Nasza ludzka aktywność 
domaga się więc systematycznego 
wprowadzania poprzez święta tych 
elementów sacrum do codziennego 
życia. Staramy się więc podchodzić 
we właściwy sposób do świąt, wni-
kając w ich treść, odkrywając w nich 
przesłanie skierowane do nas, 
na moment odrywając od codzien-
ności, a przybliżając do Boga.

Zrozumienie tajemnicy poranka 
Zmartwychwstania narasta w nas 
wraz z przeżywaniem dni Triduum 
Paschalnego. W tych dniach bogac-
two symboli przybliża nas do zrozu-
mienia tajemnicy daru zbawienia, 
które przyszło do nas przez Mękę, 
Krzyż i Zmartwychwstanie. Można 
więc powiedzieć, że nie ma możli-
wości świętowania zmartwychwsta-
nia bez obecności w Wieczerniku 
i w ogrodzie konania, bez krocze-
nia Drogą Krzyżową, bez stanięcia 
u stóp krzyża na wzgórzu Golgoty, 
bez poczucia pustki w chwili złożenia 
do grobu.  Bogactwo symboli, które 
spotykamy w czasie Świat Paschal-
nych przenosi w sobie całą prawdę 
o darze zbawienia. W każdym z tych 
symboli widzimy Chrystusa i jego 
dar wyzwolenia nas z pod panowania 
szatana. Mesjasz zapowiedziany sta-
je się odnowicielem dla ludzkiej na-
tury. Pierwotny ład panujący w rela-
cji Bóg – człowiek, a zakłócony przez 
grzech zostaje na nowo przywróco-
ny. Wszystkie obietnice zostają speł-
nione, człowiek znów może chodzić 
w świetle Bożym, ma dostęp do Boga, 
który pragnie jego szczęścia.

Powróćmy więc do najważniej-
szych symboli, które odkrywaliśmy 
w dniach Triduum, aby zobaczyć 
całą treść świąt zmartwychwstania.
ŚWIATŁO ROZPRASZAJĄCE 
CIEMNOŚCI GRZECHU

W życiu codziennym pełni roz-
maite funkcje: jest źródłem świa-
tła, ogrzewa, służy do przyrządza-
nia potraw, oczyszcza i spala to, 
co niepotrzebne, a również niszczy 
i obraca w popiół. Chrześcijaństwo 
początkowo nieufne wobec ognia, 
z czasem zaczęło przejmować 
go jako znak Chrystusa – Światło-
ści rozpraszającej mrok. Tam gdzie 
jest światło, tam znika paraliżujący 
nas lęk. Zapalony w Wigilię Paschal-
ną Paschał mówi o ofi erze, której 
dokonał Chrystus, ale nade wszyst-
ko rozprasza on mrok lęku, że czło-
wiek pozostaje bezradny wobec 
mocy szatana.  Zapowiedź mówiąca 
o ludziach kroczących w ciemności, 
którzy ujrzą światłość wielką, staje 
się faktem. Światło Chrystusa ma 
mnie prowadzić, pokazywać drogę 
dla mnie odpowiednią.
WODA KTÓRA OBMYWA 
I DAJE ŻYCIE

Ten żywioł w przeciwieństwie 
do ognia wypełnia i kształtuje nasze 
ciało. Bez wody po prostu umiera-
my. Człowiek może obejść się bez 
wielu rzeczy, lecz pragnienie wody 
jest w nas zapisane na stałe. Wiele 
kultur postrzegało wodę jako sym-
bol szczególnych energii witalnych. 
W tradycji judeochrześcijańskiej 
woda stała się znakiem życia nad-
przyrodzonego. Wodą Ducha Świę-
tego jest łaska – dar darmo dany 
przez Chrystusa. Od momentu 
chrztu łaska wkroczyła w nasze życie. 
Ona nas formuje, odnawia i uzdalnia 
do wydawania duchowych owoców. 
Zaspokaja nasze pragnienie. Bez 
niej zamiera w nas życie Boże.
CHLEB KTÓRY JEST POKAR-
MEM NA ŻYCIE WIECZNE

Chleb musimy „współtworzyć” 
i poświęcić dla niego sporą część 
naszej istoty. Nie spada on z nieba 
jak deszcz. Chleb powstaje z połą-
czenia darów ziemi, stworzonych 
przez Boga i twórczego wysiłku czło-
wieka. Chleb nas jednoczy, bo wszy-
scy go potrzebujemy. Jezus utożsa-
mia się z chlebem, gdyż w nim tkwi 
duża cząstka naszego człowieczeń-
stwa – tak wiele musimy dać, nieraz 
wiele wycierpieć, aby zjeść chleba. 
Chrystus to Chleb żywy – daje siebie 
do spożycia za darmo. Pragnie tylko, 
abyśmy o Niego zabiegali, abyśmy 
Go sobie cenili. Ten Chleb zaspa-
kaja głód obecności Boga, daje silę 
do mężnego kroczenia przez życie, 
ale jest nade wszystko pokarmem 
na życie wieczne.
JAJKO – NOWE ŻYCIE 

Wykluwanie się piskląt. Wbrew 
pozorom nowe życie nie rodzi się 
automatycznie, jak za pstryknię-

ciem palców. Tu również trzeba 
cierpliwie czekać. Najpierw jajko 
musi być zniesione, potem wysie-
dziane, a kiedy przychodzi właści-
wy moment, następuje przedziwna 
walka. Ukryte pod skorupą pisklę 
chce wyjść z zamknięcia. Dopiero 
na wolności, małe czuje w całej peł-
ni, że żyje. Życie! Często wydaje się 
nam, że to takie oczywiste. Życie 
zakłada walkę, przeobrażanie się, 
zrzucanie starych, krępujących po-
włok. Żyć to być wolnym. Powsta-
je pytanie: co jajko ma wspólnego 
ze zmartwychwstaniem Chrystusa? 
Tyle, że bez Niego nie wydobyliby-
śmy sie sami z  grzechu. Żylibyśmy 
zamknięci w naszych skorupach lę-
ków i ograniczeń, które czynią nas 
nieszczęśliwymi. Nowe życie to dar, 
który otrzymujemy od Chrystusa
BARANEK OFIARNY

Łagodność i niewinność, to pierw-
sze skojarzenia jakie mamy, kiedy 
myślimy o baranku. Jednak jego 
przeznaczeniem było stawać się 
ofi arą. Według Izraelitów czystość 
baranka składanego w ofi erze, 
miała przebłagać Boga za grzechy. 
Baranek nie potrafi  się obronić, 
nie jest w stanie uciec, a przy tym 
zachowuje swoją nieskazitelność. 
Robią z nim co chcą, pędzą go, gdzie 
się im podoba, a on posłuszny idzie. 
Baranek bez skazy – Chrystus – 
przyjął nasze winy na siebie, milczał. 
Pozwolił stać się widowiskiem i po-
zwolił uczynić siebie ofi arą.  Jednak 
wbrew temu, co narzuca się naszym 
oczom, nie był on ofi arą z przymusu, 
zrządzenia losu. Stał się ofi arą mi-
łości. Widząc dar z życia ja również 
chcę być darem dla innych.
SÓL NADAJĄCA SMAK

Używanie przypraw do przyrzą-
dzania posiłków pokazuje nam, 
że cel jedzenia nie tkwi jedynie 
w napełnianiu żołądka. Spożywa-
nie pokarmów jest osobliwą sztu-
ką, w której również smak odgrywa 
ważną rolę. Jako istoty cielesno-
duchowe pragniemy kosztować, 
delektować się smakiem przeróż-
nych dań, wychodzić ponad jedy-
nie zaspokojenie głodu. Staje się 
to możliwe właśnie dzięki zastoso-
waniu m. in. soli. Sól, jako nosiciel-
ka przedziwnej siły witalnej, użyta 
we właściwych proporcjach, zacho-
wuje i przedłuża życie, chroni przed 
zepsuciem, obdarza potrawy odpo-
wiednim smakiem. Św. Hieronim 
nazywa Chrystusa „niebieską solą”, 
która swoją ożywczą mocą przeni-
ka niebo i ziemię i czyni nasze ży-
cie smaczną potrawą.  Zapraszając 
Jezusa do swego życia, nadajemy 
naszym staraniom nowe znacze-
nie, stawiamy w nich na jakość, 
nabieramy świeżości, odradzamy 
się. Przyjęcie Zmartwychwstałego 
oznacza porzucenie dawnego czło-
wieka, podlegającego zepsuciu (Ef 
4, 22b), gdyż On przyobleka nas 
w szatę nowego człowieczeństwa, 
które wciąż się odnawia ku głęb-
szemu poznaniu Boga (Kol 3,10).

Treść symboli przywiodła nas 
do poranka i do słów Chrystusa: 

Ja jestem zmartwychwstaniem 
i życiem. Te słowa stają się radosną 
nowiną obiegającą cały okrąg ziemi, 
wtedy jako uczniowie Jezusa staje-
my pełni nadziei i pokoju w sercu 
- nasza wiara ma swój sens, kończy 
się tryumf szatana i grzechu. 

Życzę wszystkim, aby tegoroczne 
obchody Paschy Pana zaowocowały 
spotkaniem z żyjącym Jezusem, aby 
były w nas zwycięstwem życia i mi-
łości nad śmiercią i grzechem. Czas 
radości wielkanocnej niech nas po-
krzepia, niech budzi w nas potrzebne 
siły, odnawiając i uzdrawiając nasze 
wnętrza. Nie zamykajmy naszego 
świętowania tylko w jednym niedziel-
nym poranku. Z każdego zwycięstwa 
powinniśmy umieć się cieszyć dzień 
po dniu. Zwycięstwo Chrystusa 
jest szczególne i powinno być święto-
wane o świcie każdego, nowego dnia 
naszego życia. Przemiana w nas niech 
doda kolejnej nowej barwy, nowego 
światła do tego co już wraz z wiosną 
przemienia się wokół nas.  
O. Ireneusz Sajewicz (Kamilianin)
 

PRAWDZIWIE 
ZMARTWYCHWSTAŁ

ŚL Ą SK IE 
BERANIE

W marcu br. w sali Gminnego 
Centrum Kultury w Białej odbyły 
się eliminacje miejsko - gminne 
do konkursu pod nazwą „Śląskie 
Beranie”. Do eliminacji przystąpili 
uczniowie ze szkół podstawowych 
- w Śmiczu (opiekun Urszula Ha-
merla, Pogórzu (opiekun Bożena 
Kloc), Białej (opiekun Bolesław 
Szymczyna) oraz uczniowie bial-
skiego gimnazjum ((opiekun Do-
rota Szymczyna).

W komisji konkursowej zasiedli 
Anna Myszyńska, Elżbieta Malik 
i nauczyciele - opiekunowie wystę-
pujących uczniów.

W kategorii scenek rodzajowych 
I miejsce przypadło zespołowi 
ze szkoły podstawowej w Pogórzu 
w składzie: Mariusz Sokol, Patryk 
Uliczka, Melania Broda, Justyna 
Sulikowska, Simona Różyczka, Ka-
rolina Fludel i Michał Szulc.

II miejsce zdobył zespół ze szko-
ły w Śmiczu w składzie: Danie-
la Woehl, Izabela Dziadkowiec, 
Mateusz Jóźba i Fabian Lorenz. 
III miejsce przyznano zespołowi 
ze szkoły w Białej  w którym wy-
stąpili: Wioletta Daniel, Wiktoria 
Pelcar i Anastazja Świstuń.

W kategorii występów indywi-
dualnych zwyciężyła Dominika 
Kwoczek, II miejsce zajął Dawid 
Chlebik, a III Sandra Brehmer. 
Na eliminacjach wojewódzkich 
w Izbicku w kwietniu br. bialską 
gminę będą reprezentowały ze-
społy szkolne z Pogórza, Śmicza 
i Białej oraz gimnazjaliści - zdo-
bywcy pierwszych trzech miejsc. 
Niektórzy z uczestników elimina-
cji zaprezentowali teksty napisane 
przez Annę Myszyńską.

E.Malik
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Sprawom starego, liczącego 76 lat 
bialskiego basenu była podporząd-
kowana ponadplanowa sesja Rady 
Miejskiej - 19 lutego 2010 r.

Na tę sesję zaproszono przedsta-
wicieli polskiego oddziału niemiec-
kiej spółki Berndorf Bäderbau po-
siadającą ponad trzydziestoletnie 
doświadczenie w budowie nowo-
czesnych basenów i kąpielisk na te-
renie Niemiec. Spółka od kilku lat 
działa również na terenie Polski. 
Reprezentowali ją przedstawiciele 
polskiego oddziału - Tomasz Par-
tyka i Witold Kołacz. Dotychcza-
sowe wysokie koszty eksploatacji 
basenu kąpielowego w Białej wy-
nikają ze znacznych ubytków wody 
(nieszczelniości), poza tym obiekt 
nie posiada żadnych dodatkowych 
atrakcji. A to obecnie jest ważnym 
czynnikiem przyciągnięcia wielu 
amatorów kąpieli. Przedstawicieli 
bialskich władz szczególnie zainte-
resowały rozwiązania przyjęte przy 
modernizacji basenu w Andrycho-
wie, chociaż oglądali różne obiekty 
tego typu. Czynnikiem decydującym 
o wyborze oferty jest jednak cena. 
Okazuje się, że za pięć milionów 
złotych może powstać nowoczesny 
obiekt kąpielowy z niecką ze stali 
nierdzewnej i dodatkowymi atrak-
cjami w postaci placu zabaw dla 
dzieci, brodzika, zjeżdżalni i innych.  
Takie budowle spełniają - co również 
ważne - wszelkie normy sanitarne. 

Niestety takiej przebudowy wy-
maga ponad siedemdziesięcioletni 
obiekt basenu. Obecnie korzysta-
jący z tego typu obiektów oczeku-
ją dodatkowych atrakcji. To one 
przyciągają ludzi. I tak ma być 
w Białej. Na tę inwestycję gmina 
zamierza pozyskać środki fi nan-
sowe z zewnątrz. Póki co musi po-
zyskać środki w ramach kredytu. 
A właściwie nie gmina tylko bialska 
spółka Wodociągi i Kanalizacja, 
której basen zostanie przekazany. 
W całej tej sprawie chodzi również 
o to, aby uzyskać najkorzystniejszą 
formę kredytu fi nansowego. 

Najbardziej wymowna w tej 
kwestii była wypowiedź radnego 
Leonarda Peszel - który wskazał 
na korzyści zdrowotne wynikające 
z pływania, między innymi w za-
kresie leczenia chorób kręgosłupa 
i wielu innych schorzeń. Uchwa-
ła w sprawie przekazania działki 
stanowiącej własność gminy Biała 
wraz z parterowym budynkiem so-
cjalnym i basenem w złym stanie 
technicznym dla spóki WiK zosta-
ła zaakceptowana przez radnych. 
Przeciwko uchwale głosował tylko 
jeden radny, a trzech wstrzymało 
się od głosowania. Tereny te sta-
nowić będą aport spółki WiK, któ-
ry będzie wkładem niepieniężnym 
umożliwiającym realizację inwe-
stycji. I dobrze stało się, bo Biała 
dzięki zrozumieniu większości 

Będzie nowy Będzie nowy basen
radnych zyskuje szanse na podwyż-
szenie atrakcyjności turystycznej. 
I kto tego - chociaż koszty są znacz-
ne - nie rozumie - nie powinien 
chyba zasiadać w Radzie Miejskiej 
do której zadań należy między in-
nymi rozwój gminy i miasta. A ten 
rozwój kosztuje... Ale warto to zro-
bić chociażby dlatego, aby zapew-
nić atrakcyjny rozwój miejscowości 
i zachować to co kiedyś z wielkim 
wysiłkiem zbudowano dla przy-
szłych pokoleń.

Projekt zakłada wykonanie nie-
cek basenowych ze stali nierdzew-
nej. Zaprojektowano dodatkowo 
montaż zjeżdżalni, plac zabaw dla 
dzieci i kort tenisowy. Na basenie 
zaproponowano montaż m.in. ru-
chomego działka wodnego, ma-
saże karku, jaz wodny, fontanny, 
gejzery podwodne, zjeżdżalnię dla 
dzieci, zjeżdżalnię rurową, leżak 
rurowy z hydromasażem, gejzery, 
rwącą rzekę i inne atrakcje. Spra-
wy związane z budową nowego 

basenu będziemy przedstawiać 
w miarę kontynuowania prac pro-
jektowych.

Poniżej przedstawiamy jeden 
z proponowanych wariantów prze-
budowy bialskiego basenu.
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Szczepienia ochronne
Szczepienia ochronne są jednym 

z najbardziej efektywnych sposobów 
zapobiegania chorobom zakaźnym. 
To dzięki tej formie profi laktyki 
od ponad 30 lat nikt na całym świe-
cie nie zachorował na ospę prawdzi-
wą a społeczność światowa bliska 
jest osiągnięcia kolejnego sukcesu: 
eradykacji, czyli całkowitego wy-
korzenienia poliomyelitis (choroby 
Heinego-Medina).     Masowe szcze-
pienia ludności Polski doprowadziły 
również do znacznego ograniczenia 
ryzyka zachorowania na takie cho-
roby jak: błonica, tężec, krztusiec, 
wirusowe zapalenie wątroby typu B, 
odra, świnka i różyczka. Oczywiście 
stosowanie szczepionek wiąże się 
z pewnym ryzykiem, jednak prawdo-
podobieństwo wystąpienia tzw. nie-
pożądanego odczynu poszczepienne-
go jest niewspółmiernie niższe od ry-
zyka wystąpienia powikłań w wyniku 
przebycia choroby zakaźnej.    

Szczepienia ochronne w Polsce wy-
konywane są w oparciu o obowiązują-
cą ustawę z 5 grudnia 2008 roku o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi na pod-
stawie której Główny Inspektor Sa-
nitarny publikuje corocznie w for-
mie komunikatu Program Szczepień 
Ochronnych. Obowiązek szczepień 
wiąże się z dążeniem do uzyskania 
maksymalnej ochrony przed zakaże-
niem, a w dalszej perspektywie do zli-
kwidowania  poszczególnych chorób 
zakaźnych. Tylko uodpornienie wy-
sokiego odsetka osób gwarantuje za-
hamowanie krążenia drobnoustroju 
i ochronę osób nie tylko zaszczepio-
nych lecz również tych, które z jakich-
kolwiek powodów nie zostały zaszcze-
pione. To właśnie zjawisko odporno-
ści zbiorowiskowej stanowi społeczne 
uzasadnienie obowiązku szczepień. 
O wykonanie szczepień u dzieci mają 
obowiązek zadbać rodzice i lekarz 
rodzinny. Nie zaszczepienie dziec-
ka zdrowego (bez przeciwwskazań 
do szczepień) jest zaniedbaniem jego 
zdrowia, ponieważ naraża je na za-
chorowanie i ewentualne powikłania 
choroby zakaźnej. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Prudniku w ra-
mach swoich kompetencji nadzo-
ruje prawidłowość   wykonywania 
szczepień ochronnych oraz pro-
wadzi analizę realizacji szczepień. 
Zgodnie z obowiązującym Progra-
mem Szczepień Ochronnych dzieci 
i młodzież od urodzenia do 19-tego 
roku życia objęte są obowiązkowy-

mi - bezpłatnymi szczepieniami 
ochronnymi przeciw 10 chorobom 
zakaźnym: gruźlicy, wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B, błonicy, 
tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, 
odrze, śwince, różyczce oraz zaka-
żeniom wywoływanym przez  Ha-
emophilus infl uenzae typu b.          

W powiecie prudnickim szczepie-
nia ochronne prowadzone są aktu-
alnie w 15 placówkach służby zdro-
wia w których funkcjonuje 16 punk-
tów  szczepień. 

Stan uodpornienia większo-
ści roczników jest zadawalający 
i wynosi ponad 95%, jest to w dużej 
mierze zasługa personelu medycz-
nego odpowiedzialnego za prze-
prowadzanie szczepień. Natomiast 
problemem, który od kilku lat wy-
stępuje w powiecie jest odbiegający 
od ogólnopolskiego stan zaszcze-
pienia młodzieży w 19 i 20 roku 
życia p/błonicy i tężcowi – w ciągu 
ostatnich lat wynosił on ok.85%.

Oprócz bezpłatnych szczepień 
obowiązkowych rokrocznie kilka 
tysięcy osób z naszego powiatu pod-
daje się szczepieniom odpłatnym, 
czyli zalecanym. Są to najczęściej 
szczepienia przeciw grypie oraz 
przeciw wirusowemu zapaleniu wą-
troby typu B u chorych przygotowy-
wanych do zabiegów operacyjnych.

Warto w tym miejscu wspomnieć  
z racji zbliżającego się okresu wa-
kacyjnego o szczepieniach  przed 
wyjazdem do krajów tropikalnych 
i o niskim standardzie sanitarno-
epidemiologicznym. Są to miedzy 
innymi szczepienia przeciw żółtej 
gorączce, żółtaczce pokarmowej  
(wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu A), żółtaczce wszczepiennej 
(wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu B), durowi brzusznemu, po-
liomyelitis, tężcowi czy błonicy.                                                                                            
W ubiegłym roku tutejsza Stacja 
odnotowała 1 przypadek wirusowe-
go zapalenia wątroby typu A u oso-
by  podróżującej do krajów afrykań-
skich. Planując taki wyjazd należy 
zgłosić się do lekarza na 6-8 tygodni 
wcześniej, będziemy mieć wtedy 
pewność, że wykonamy wszystkie 
niezbędne szczepienia i badania. 

Informacje na temat szczepień 
obowiązkowych jak i zalecanych 
można uzyskać między innymi 
u swojego lekarza oraz w Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Prudniku.

Kierownik Oddziału Epidemiologii 
Adam Piotrowski                                                                                          

   

W Y J A Ś N I E N I E
dotyczące informacji z kroniki policyjnej zamieszczonej 
w styczniowym wydaniu gazety.
Po interwencjach mieszkańców Olbrachcic informujemy, 

że sprawca który wyłudził gotówkę nie jest mieszkańcem 
tej miejscowości.

KRONIKA  POLICYJNA
* 22.01.2010 r. w Białej sprawca lat 45 przywłaszczył sobie 

pieniądze w kwocie 2.706 zł na szkodę kilku mieszkańców 
miasta i gminy.

* 5.02. w Łączniku doszło do wypadku drogowego w wyniku 
którego poniósł śmierć 72 - letni mieszkaniec wsi.

* 10.02. w Łączniku sprawca l.62 znęcał się psychicznie i fi -
zycznie nad członkami swojej rodziny.

* 17.02. w Białej sprawcy usiłowali dokonać rozboju na dwóch 
mieszkańcach Białej usiłując wyrwać im torebkę z pieniędzmi, 
lecz napadnięci skutecznie obronili się przed kradzieżą.

* 18.02. mieszkaniec Olbrachcic (lat 52) na wskutek 
przemocy doprowadził do obrażeń ciała u 75.letniego miesz-
kańca tej wsi.

* 21.02. w Białej sprawca l.51 włamał się do mieszkania skąd 
skradł antyki, zestawy porcelanowe, książki i alkohol wartości 
13 tys. zł. 

* W tym okresie stwierdzono tylko jeden przypadek kierowania 
rowerem (sprawca 45 l.) po drodze publicznej po spożyciu al-
koholu mimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia po-
jazdów mechanicznych.

Jeden mały procent 
wiele znaczy

Szanowni Państwo!
Ruszyła kolejna edycja programu 

wspierającego organizacje pożytku 
publicznego. W tym roku procedura 
przekazywania 1% podatku jest do-
kładnie taka sama jak rok temu.

Podatnik, który chce przekazać 1% 
wybranej organizacji pożytku pu-
blicznego w swoim rocznym zezna-
niu podatkowym wskazuje jedynie 
tę organizację (w odpowiednim polu 
formularza wpisuje jej nazwę i numer 
KRS) i kwotę 1%. Organizację wybie-
ra z listy, którą publikuje Minister-
stwo Sprawiedliwości w Dzienniku 
Urzędowym RP Monitor Polski. Pie-
niądze na konto organizacji przekaże 
Urząd Skarbowy. Podatnik nie wpła-
ca już kwoty 1% samodzielnie na kon-
to organizacji (oznacza to, że nie musi 
„wykładać” pieniędzy ze swojej kie-
szeni). Podatnik może przekazać 1% 
tylko dla jednej organizacji (nie ma 
już możliwości podzielenia kwoty 
1%). Podatnik  ma możliwość określe-
nia celu szczegółowego, na który chce 
przekazać 1% (nowe pole w zeznaniu, 
w którym ten cel należy wpisać). Jeśli 
odpis przekazywany jest dla organiza-
cji, która ma oddziały terenowe, po-
datnik nie ma możliwości wskazania 
oddziału, dla którego chciałby przeka-
zać swój 1%. Kwoty odpisów zostaną 
wpłacone na jedno konto wskazane 
przez organizacje. Grono podatni-

PODZIEL SIĘ CZĘŚCIĄ 
SWOJEGO PODATKU 

Z BIALSKĄ ORKIESTRĄ DĘTĄ
ków, którzy mogą przekazać 1% orga-
nizacjom pożytku publicznego to: 
• podatnicy podatku dochodowe-

go od osób fi zycznych, 
• podatnicy opodatkowani ryczał-

tem od przychodów ewidencjo-
nowanych, 

• podatnicy prowadzący jednooso-
bową działalność gospodarczą 
i korzystający z liniowej stawki 
podatku.

Jedną z organizacji działających 
na terenie powiatu prudnickiego 
i  posiadających status organizacji 
pożytku publicznego jest Stowarzy-
szenie Bialska Orkiestra Dęta, 
która zwraca się z prośbą o przeka-
zywanie 1% podatku dochodowego 
na cele statutowe tzn. na kształcenie 
dzieci i młodzieży w zakresie muzycz-
nym jak i propagowanie amatorskie-
go ruchu muzycznego.

Jeżeli zdecydujecie Państwo, 
że warto nam przekazać te pieniądze 
prosimy o wpisanie w odpowiedniej 
rubryce swojego formularza PIT na-
stępujących danych Stowarzysze-
nie Bialska Orkiestra Dęta nr KRS 
0000253735.

W związku z tym, iż tegoroczne 
wpłaty będą anonimowe i nie bę-
dziemy mogli osobiście podzięko-
wać osobom wpłacającym 1% po-
datku na rzecz naszej organizacji, 
wszystkim ofi arodawcom składamy 
swoje podziękowania za pośrednic-
twem Panoramy Bialskiej już dziś.

KURSY STYLIZACJI PAZNOKCI
zakończone Międzynarodowym Certyfi katem
- metoda żelowa, akrylowa na formie i tipsie, nail art.

Studio Paznokci Beautymay
Prudnik, Plac Farny 5
tel. 667 239 348
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OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ
ZASADY REKRUTACJI w Liceum Ogólnokształcącym w Białej, 
Zasadniczej Szkole Zawodowej w Białej  na rok szkolny 2010/2011

TERMINARZ REKRUTACJI

1. Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. od 24  maja – 8 czerwca 2010 r.

2. Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu podania do innej szkoły. od 14 czerwca – 16 czerwca 2010 r.

3.
Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, 
kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych 
dokumentów.

od 25 czerwca – 29 czerwca 2010 r.

4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifi kowanych do szkół ponadgimnazjalnych. 1 lipca 2010 r. do godz.10.00

5.
Potwierdzenie woli  podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów 
dokumentów.

1 lipca  2010 r. (od godz. 10.00) do
5 lipca  2010 r. (do godz. 15.00)

6.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół i podanie informacji 
o wolnych miejscach.

do 6 lipca 2010 r. do godz.12.00

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
a) do Liceum Ogólnokształcącego w Białej -podanie, 2 fotografi e, kartę zdrowia,
b) do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej : -podanie, 2 fotografi e, kartę zdrowia, kopię zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na 
podstawie odrębnych przepisów, oświadczenie pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu.
W terminie od 25 do 29 czerwca 2010r. kandydat do szkoły do podania o przyjęcie dołącza:

- Kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimna-
zjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Białej i Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Białej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły , uwzględniające: wybrane przez szko-
łę zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczane na punkty i inne osiągnięcia 
ucznia, wymieniane w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, liczbę punktów 
możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, 
liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Przyjmuje się następujące zajęcia edukacyjne, dla poszczególnych klas, z których oceny będą  przeliczane na punkty:

klasa I LO:    j. obcy, matematyka, informatyka
B.  klasa I W (wielozawodowa): j. obcy, informatyka, wiedza o społeczeństwie 
W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w szkole zastosowany będzie elektroniczny system naboru.Kan-

dydaci do szkół będą mogli zapoznać się z ofertą szkoły na stronie: https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat
G I M N A Z J A L I S T O !   ZASTANAWIASZ SIĘ NAD WYBOREM SZKOŁY ŚREDNIEJ? 
PRZYJDŹ DO NAS, WARTO!  ZAPRASZAMY  !!!!!!

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
Osiedle Tysiąclecia 16, 48-210 Biała, tel./fax.  438-80-45,  e-mail: szkola_lo@go2.pl, www.wodip.opole.pl/~lobiala

OFERTA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ w BIAŁEJ – od 1 września 2010 r.
1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
Proponujemy każdemu uczniowi kształcenie kilku przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Będą  to: j. angielski i j. 

niemiecki oraz 2-3 przedmioty wybrane przez ucznia, np. matematyka, biologia, historia, wos, informatyka  itp.
 2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – KLASA WIELOZAWODOWA 
 O dwuletnim lub trzyletnim cyklu kształcenia w różnych zawodach, w której zajęcia edukacyjne w ramach 

kształcenia ogólnego odbywają się na terenie szkoły, zajęcia w ramach kształcenia zawodowego odbywają się 
na kilkutygodniowych kursach organizowanych przez Centra Kształcenia Praktycznego lub inne jednostki, zaś 
praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców.

Zapewniamy: Opiekę i poczucie bezpieczeństwa • wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną  •  pomoc pedagogiczną 
i materialną • różnorodność kół zainteresowań (biologiczne, matematyczne historyczne, informatyczne, sks) • 
szkołę wolną od agresji i narkotyków •  szkołę przyjazną dla ucznia. Jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów z róż-
nymi dysfunkcjami, naukę języka niemieckiego mniejszości narodowej

Nasza szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, w tym:
2 pracownie informatyczne, nowoczesną pracownię chemiczną, bardzo dobrze wyposażone pracownie przed-

miotowe, wyposażone w zestawy telewizyjne, DVD, odtwarzacze CD, projektory, magnetofony, pracownie kom-
puterowe z dostępem do internetu, hotspot, centrum multimedialne, skomputeryzowaną bibliotekę, dobrą bazę 
sportową (sala gimnastyczna, kompleks boisk sportowych, siłownia).

Szkoła: Współpracuje z Gimnazjum w Hanowerze – prowadzi międzynarodową wymianę klas, szczyci się 
osiągnięciami w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach a także turniejach sportowych, współpracuje 
z uczelniami wyższymi (m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodni-
czy we  Wrocławiu), bierze udział w projekcie „PARTNERZY W NAUCE”, który umożliwia uczniom rozwijanie 
zainteresowań i wyrównywanie braków poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, uzyskuje 100% zdawal-
ność  egzaminów maturalnych i bardzo wysokie wyniki tych egzaminów. Większość naszych absol-
wentów z powodzeniem uzyskuje indeks uczelni wyższych na renomowanych kierunkach.

KRYMINAŁ W 
KOCHANOWSKIM

Podczas tegorocznych ferii grupa 
pięćdziesięciu ośmiu uczniów wraz z 
nauczycielkami języka polskiego: Ro-
maną Gancarz i Aleksandrą Szymanek 
z gimnazjum w Białej udała się na wie-
czorny spektakl teatralny pod tytułem 
„M jak morderstwo” do Teatru im. 
Jana Kochanowskiego w Opolu

„M jak morderstwo”- spektakl 
teatru im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu wyreżyserowany przez 
Marcina Sosnowskiego do tekstu 
Fredericka Knotta, scenografi i wy-
konanej przez arturbe, muzyka ze-
społu Tool. W spektaklu występują: 
Kornelia Angowska, Adam Ciołek, 
Andrzej Czernik, Leszek Malec, Łu-
kasz Schmidt, Przemysław Czernik.

Przedstawienie opowiada histo-
rię byłego sportowca i jego żony. 
W małżeństwie tym wyraźnie widoczny 
jest powód ich związku, a mianowicie 
pieniądze. On pomimo długoletniej ka-
riery sportowca nie dorobił się majątku, 
za to ona pochodzi z bogatej rodziny. 
Kobieta zdradza swego męża z daw-
nym kolegą ze szkoły, nie jest jednak 
świadoma tego, iż mąż wie o jej zdra-
dzie od samego początku. W końcu 
on decyduje się na zabicie swej żony. 
W tym celu wynajmuje mordercę, 
skrupulatnie planuje całe zajście. Plan, 
w jego przekonaniu, jest tak doskonały, 
że nic nie jest w stanie go pokrzyżować. 
Lecz los płata mu fi gla i wszystko „bie-
rze w łeb”. Rozpoczyna się śledztwo 
w którym nic nie jest takie oczywiste, 
jakby się mogło wydawać. 

Tak pokrótce rysuje się fabuła tej sztu-
ki. Zdradzenie większej jej części byłoby 
zbrodnią wobec potencjalnego widza. 
Reżyser podjął się nietypowego, a zara-
zem oryginalnego przedsięwzięcia. Bo-
wiem rzadko kiedy mamy możliwość 
oglądania na scenie teatru kryminału. 
Sądzę, że realizacja tej sztuki w pełni 
się powiodła. Scenografi a była bogata, 
wyrażała klimat spektaklu, ale nie prze-
szkadzała w swobodnej grze aktorów. 
Natomiast muzyka każdym dźwiękiem 
oddawała charakter przedstawienia, 
była dynamiczna, tajemnicza, podkre-
ślała każdą ważną scenę. Jeżeli chodzi 
o grę aktorów nie budziła ona zastrze-
żeń. Myślę, że najlepiej w swoją rolę 
wcielił się pan Andrzej Czernik, grający 
inspektora policji ze swoim „yhm” koń-
czącym każdą kwestię. 

Uważam, że jest to sztuka warta 
obejrzenia. Posiada swoisty charak-
ter, swą oryginalność, niepowtarzal-
ność. Reżyser realizując ten spektakl 
stanął na wysokości zadania.

Jeszcze raz zachęcam do obejrze-
nia tego przedstawienia.

Grzegorz Drążek PG Biała                                                                                               
  

Szczere wyrazy współczucia 
Rajnardowi Bryndza 
z powodu śmierci ojca 

składa Zarząd i Komisja Rewizyjna 
DFK Łącznik
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Kapusta Alfred
ur. 1947 r., zm. 04.02.2010 r.  

zam. Biała

Pomykalska Irmgard
ur. 1923 r., zm. 04.02.2010 r. 

zam. Biała

Plachta  Alfons
ur. 1940 r., zm. 21.02.2010 r. 

zam. Gostomia

Kostelecki Jan
ur. 1940 r., zm. 23.02.2010 r. 

zam. Biała

Bryndza Alojzy
ur. 1929 r., zm. 24.02.2010 r. 

zam. Otoki

Pella Łucja
ur. 1951 r., zm. 26.02.2010 r.

 zam. Łącznik

Milli Zbigniew
ur. 1930 r., zm. 03.03.2010 r.

 zam. Biała

Leśniak Tadeusz
ur. 1946 r., zm. 04.03.2010 r.

 zam. Nowa Wieś Prudnicka
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DZIWNY TURNIEJDZIWNY TURNIEJ
Zakończyli już rywalizację w ha-

lowej piłce nożnej samorządowcy 
województwa opolskiego. Przypo-
mnijmy, że na cały cykl złożyły się 
cztery turnieje i zdobycz punktowa 
ze wszystkich zawodów decydo-
wała o końcowej klasyfi kacji. Nasi 
po trzech turniejach (Głogówek 
4 miejsce, Komprachcice 4 miejsce, 
Kolonowskie 6 miejsce) zajmowa-
li piątą lokatę tracąc do drugiego 
miejsca tylko 6 pkt a do trzeciego 
2 pkt. wszystko więc miało się roz-
strzygnąć w Kluczborku gdzie punk-
ty liczyły się podwójnie. Niestety 
turniej ten ułożył się dla naszych  
niepomyślnie. Już „rozlosowanie” 
grup wzbudziło dużo emocji wśród 
niektórych uczestników, ponad to  
dwie drużyny nie dojechały na za-
wody i zrobiła się dość kuriozalna 
sytuacja. Okazało się, że niektóre 
drużyny automatycznie znalazły się 
w ćwierćfi nale a wygranie jednego 
meczu zapewniało półfi nał. Nasza 
reprezentacja dość pechowo prze-
grała 0:1 ze Starostwem Opolskim, 
następnie uległa Gminie Głubczy-

ce (wygrali turniej w Kluczborku) 
1:4 – bramka Sławomira Adami-
ka. Na otarcie łez została wygrana 
z drużyną Niemodlin/Tułowice 
5:4 po bramkach S. Adamika(3), 
A. Sztechmilera i I. Kwoka, oraz  
z Urzędem Miejskim Opola po rzu-
tach karnych 2:1. W meczu było 
1:1 a bramkę zdobył A. Sztechmiler. 
Dzięki takiej zdobyczy nasi skla-
syfi kowani zostali na dziewiątym 
miejscu w turnieju. Ciekawostką 
jest fakt, że drużyna która zajęła 
trzecie miejsce podobnie jak  nasza, 
wygrała i przegrała po dwa mecze. 
Całą klasyfi kację wygrała drużyna 
złożona z samorządowców Kom-
prachcic i Dąbrowej i ona otrzymała 
na rok (bo przechodni) okazały pu-
char ufundowany przez Marszałka 
Województwa Opolskiego.  Na wy-
sokim bo trzecim miejscu znalazła 
się drużyna Starostwa Powiatowego 
z Prudnika a nasi podobnie jak rok 
temu zakończyli współzawodnictwo 
na siódmym miejscu. Stabilizacja 
to też pozytywna cecha.

jk

UDANY DEBIU TUDANY DEBIU T
Bardzo dobrze wypadła repre-

zentacja Gminnego Zrzeszenia LZS 
z Białej w Prudnickiej Lidze Siat-
kówki. Nasza drużyna po raz pierw-
szy wystartowała w tych rozgryw-
kach i obawialiśmy się trochę tego 
debiutu. Ostrożne przedsezonowe 
założenia zakładały optymistyczny 
wariant – awans do ósemki. W PLS 
rywalizowało szesnaście drużyn, któ-
re w pierwszej fazie grały systemem 
„każdy z każdym”. Nasza drużyna 
wywalczyła na tym etapie prawo gry 

w play – offi e (osiem najlepszych 
drużyn) i już można było mówić 
o dużym osiągnięciu. Ostatecznie 
reprezentacja gminy Biała została 
sklasyfi kowana na wysokim piątym 
miejscu ku zaskoczeniu stałych by-
walców tej ligi. Gratulujemy .

Drużynę z Białej reprezentowali: 
Marzena Gąsior, Joanna Jamrozy, 
Artur Onufrejów (kapitan), Rafał 
Niemiec, Damian Bania, Grzegorz 
Fików, Bartłomiej Strzałkowski, Jo-
achim Szwajnach.

KĄCIK POETYCKI

ODRODZENIE
          Jan Szczurek

Latem tego roku
usechł w ogrodzie
włoski orzech.
Zmęczyła go 
powodziowa woda.
podobnie jak wiele 
żywotów tego lata.
Patrzył na to
granitowy kominek,
który jakby
ze smutku poszarzał.
Ale krok dalej
spomiędzy kamieni
wystrzelił młody.
Mówią, że kamień
I orzech lubią się.
Po starym orzechu
kamienie przytuliły owoc.
Stary wiedział,
że życie jest
twarde jak kamień
I orzech…

MALTUSMALTUS
5 marca tego już roku w Centrum 

Aktywności Wiejskiej w Solcu odbyło 
się pierwsze zebranie braci Joanni-
tów i wszystkich sympatyków tego 
bractwa. Losy soleckich Joannitów 
są dobrze znane czytelnikom Panora-
my Bialskiej dzięki reportażom z dzia-
łalności pana Józefa Mullera, który 
swoją przygodę z tym zakonem zaczął 
od tworzenia mini zbrojowni. 5 mar-
ca wszyscy pełnoletni mężczyźni zgo-
dzili się zawiązać bractwo pod nazwą 
„Maltus - Bractwo Rycerskie Zakonu 
Św. Jana”. Zawiązane bractwo dążyć 
będzie do pełnej legalizacji, a do tego 
czasu zaplanowano treningi, spotka-
nia, uszycie na wymiar nowych tunik 
dla przyjętych rycerzy. Postanowiono 
również, że na prawdziwy trening 
w szkole rycerskiej, wysłana zostanie 
najlepsza trójka z zakonu tak, aby 
po powrocie mogła szkolić w techni-
kach walki pozostałych. Zaprezen-
towano również najnowszy nabytek 
bractwa „Chełm garnkowy” używany 
przez Joannitów na terenie całego 
świata do działań bojowych. Spo-
tkanie zakończyło się zapewnieniem 
o dalszych działaniach i kontaktach.

KM

Świąteczny czas niech przyniesie wiele 

serdeczności i pogody ducha

 - życzy wszystkim czytelnikom 

Redakcja 

  „Panoramy Bialskiej”

Szczere wyrazy współczucia 
Rodzinie

Śp. Mieczysława Kaszowskiego 
składa

Zarząd Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej
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CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

Brykiet ze słomy słomy
 
Aktualne ceny: 
370 zł/t brykietu luzem, w workach BIG-BAG
400 zł/t brykietu w małych workach

Śmicz 137
tel. 077 4376 917
kom. 0600 989 417
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           Jesteśmy Twoim 

Bankiem 

Korzystne oprocentowanie

Oszczędności                

Nisko oprocentowane 

Kredyty 

Niskie prowizje i opłaty  

WESTERN       TANIE  PRZEKAZY

                    UNION PIENIĘŻNE                                

BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ

 Oferujemy: 

   JUŻ  w Banku Spółdzielczym w Białej
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W dniach 27-28 lutego 2010 roku 
grupy turniejowe zespołu Stars 
wystartowały wraz z najlepszymi 
zespołami cheerleaders w kra-
ju w XIII Mistrzostwach Polski 
Cheerleaders Cheerdance 2010. 
Tancerki już o godzinie 3:00 nad 
ranem wyruszyły do Rzeszowa aby 
w pierwszym dniu turnieju wystą-
pić w półfi nałach. Grupa Little Stars 
zmierzyła się z dziesięcioma inny-
mi zespołami w kategorii junior 
młodszy, a grupa Gold Stars z dwu-
nastoma w kategorii junior. Po-
ziom konkursu był bardzo wysoki, 
więc dziewczęta w napięciu czekały 
do następnego dnia na ogłoszenie 
wyników eliminacji do fi nału. Uda-
ło się. Obie grupy zakwalifi kowały 
się do szóstki najlepszych zespołów 
w Polsce. Po udanych występach 
fi nałowych Little Stars w składzie: 
Stefania Grzywa, Martyna Drążek, 
Wiktoria Batel, Klaudia Perdek, 
Karolina Dapa, Sandra Brehmer, 
Julia Tyrpuła i Katarzyna Wojdyła, 
zajęły IV miejsce. Tancerki gru-
py Gold Stars: Paulina Michalik, 
Wiktoria Dżugaj, Julia Mierzwa, 
Karolina Kasprzyszak, Magda Par-
fi mczyk, Marta Pohl, Kamila Ba-
tel, Agnieszka Mazur, Ida Rubiń-
ska, Barbara Perdek i Aleksandra 
Babula wywalczyły z wdziękiem 
miejsce VI. Organizatorzy przygo-
towali również dodatkową nagrodę 
dla Najsympatyczniejszej Tancerki 
Turnieju. Ku naszemu zaskoczeniu 
sędziowie spośród około 400 tan-
cerek w wieku od 7 do 25 lat wy-
brali i nagrodzili reprezentantkę 
naszego zespołu i  gminy -  Klaudię 
Perdek. To był bardzo udany wy-

SUKCES STARS

jazd, a już kilka dni później 5 marca 
2010 roku solistki zespołu wystar-
towały w kolejnych Mistrzostwach 
Polski – tym razem w kategorii jaz-
zdance. Dla Klaudii Perdek, Mar-
tyny Drążek, Aleksandry Babuli, 
Marty Pohl i Olgi Kowalczyk było 
to niesamowite przeżycie. Spotkały 
się na jednej scenie z najlepszymi 
tancerzami naszego kraju – aktual-
nymi Mistrzami Europy i Świata 
oraz uczestnikami programu You 
Can Dance. W każdej katego-
rii  wiekowej solistek startowało 
około 40 tancerek. Dziewczęta 
rozpoczynały zmagania od 1/8 fi-
nału. Tym razem również Klaudii 
Perdek udało się przejść do fina-
łu i ostatecznie zająć VII miejsce. 
To ogromny sukces jak na debiut 
tej młodej tancerki. Bardzo cie-
szy nas fakt, że po dwóch latach 
pracy możemy konkurować z 
zespołami tak dużych ośrodków 
jak Tarnów, Rzeszów, Gdańsk 
czy Warszawa. W związku z tym 
tancerze, rodzice oraz instrukto-
rzy chcieliby z tego miejsca ser-
decznie podziękować wszystkim 
tym, którzy nas wspierają. 

W połowie marca br. na zlecenie 
Redakcji TVP Opole ekipa fi lmo-
wa kręciła sceny do reportażu o 
Andrei Rzyszce z Chrzelic. Andrea 
gra w Bialskiej Orkiestrze Dętej i 
występuje jako solistka. Piosen-
ki które prezentuje podobają się 
wielu uczestnikom koncertów na 
których ona występuje. W sobotę 
13 marca br. ekipa fi lmowa kręciła 
w Bialskim Centrum Kultury sce-
ny z udziałem całej orkiestry. Wie-
le scen zostałonagranych w szkole 
muzycznej w Opolu i rodzinnym 
domu w Chrzelicach. Reportaż 
fi lmowy zostanie zaprezentowany 
- jak dowiedzieliśmy się - 30 mar-
ca w programie lokalnym TVP3 
Opole.

FILM O ANDREI 
Z CHRZELIC

Już w lutym br. strażacy z Pogó-
rza postanowili wyczyścić bocianie 
gniazdo. Było ono bardzo zanie-
czyszczone, znajdowało się w nim 
błoto i inne nieczystości. Miesz-
kańcy Pogórza mają nadzieję, że 
podobnie jak w latach poprzednich 
i w tym roku na wiosnę zawitają do 
nich bociany i zamieszkają w czy-
stym gnieździe.

BOCIANIE GNIAZDO 


